בס"ד

שיעור הגר"א עוזר שליט"א
ראש ישיבת אתרי
בענין:
ברכת הנהנין
 תקעב -נמסר בש"ק פ' וירא ה'תשע"ט

בש"ק פ' חיי שרה הוקדם השיעור לליל שבת ויחל אי"ה בשעה 21:00
השיעור יהיה בענין:

כסף של תורה
לעילוי נשמת ר' שלמה ב"ר בן ציון זצ"ל ור' שמואל יצחק ב"ר דוד זצ"ל

בברכת שבת שלום
המארגנים
לקבלת השיעורים באימייל יש לכתוב בקשה ל"תמנתי עיצוב גרפי"timnal@zahav.net.il :

תמנתי עיצוב גרפי | 052-7673419

המתקיים בבית הכנסת "מאור ישראל" ,בראנד  ,18הר נוף

בגדר ברכת"שדשדפב
א) ברפטס"קרל"''ק "ר'ס"רפא ק"רם"'רם"שב"רגרבב".ק" " פר"
לאפר""ל"נ"רסרש"י נע"רדטס"'ר"נל""פדפ""גנפם"רנרב"ק" "
פר" לאפר" קל" א פ" ברפא קב" קלק" רפא פק" " "-ל"נ" רשא פק"
ק' שם"ק'פדר"לר"ר"רל"שא'מש"'יש"נל"סר' "רר'".נפצנ"לקח "
רקנלר" רר ר" ס"נר" ל' נר ",ק" " לשם" רנפ" "רלפ" קנל ם" "רל"
קלאפ"סרלם"קנל ם",שרנר"רר'חר"ר' נר"ל"פ"רק" "רשפש"שסרלם"
(ערטש"פ",רשר'ק"' רמפ"י ר "רפ ק).
בגמרא מי" נפצנ" "' נפב" (' נר " לש ").ראלפדב" רט פדב" "דפב"
ל' נ "שדשדפב"'קנפלש",ר"עאפדב"ע' ק"שרק;"קער "לר"
לקנם" רפשדש" "ב" שסרלם" שזש" 'לק" ' נש ".רק" ר" רם" סרנ ",נל"
שדשדש" "ב" שסרלם" שזש" 'לק" ' נש" " "-סל;" נקפלר" דשדש" "אנרפ"
ר"פם;"נקפלר"גרזל"לשא'מש"רנדע "פר קל".רנס "ש פט'מק"רם"
רע' ק" זר" ק"ר ש" א" '' נש" רלידפ" שקנפלש ",ק'ל" לק" '' נש"
רלקח פש".ק'ל"' ר'מק""'רק "רקף"'' נש"רלקח פש"קפנק"
לשך"ע' ק".רלנקר ש"נב""ר ש"ירטר "נ' פ"שג" ק"'ערטש"שדמל",
רק' שם"ק'פדר"שא פק"רם"שרם"ל'קפ"סרלם"'ל"נם"ל' ך"לקח "
ש"זרב""נח"שע' קק.
והנה נ '"ש מפ"(' רעב"' נר ""ט' ":פ""קפ )"רלסדפב"רפסר "ר פש"
לחפר'" ' נש" קח רדש" פר" לשח"פ " רל' ך" קיפלר" 'יחר "
""לק" לרג"פר ".רנ' " שצ פך" ספרב" שג סאמק" ('גשמר)" שפקך" רפפך"
'
לשח"פ "ל' ך"שלק"' נש"עיפאש"לשאל.
ובמקום קח ""צפדר"רפט " מפ"ר'עיא"' נש"רלידפש"דראטפם"
לחר" ק"ל' ך""ידפ"שעיא".נב""ר'ק"' רעב" (רם"פ').
'ר"ר"ג'פ"עיא"שג" ק"'י ח"קנס ק"נח" ק"רעפפם"'נרנ ק",
רפר"לשח"פ "רל' ך"יסם"דרעי ".רשארש"ש"גמק"( ט"עאמג)"שלק"
עיא" ' נר " לשאל ".ר פ ץ" שג סאמק" ('גלפרב" שרמע" ר'ררמס" רם)
סיפמנ""ש רמק"('יעחפם"א'").רדאט"נ'' נר "שדשדפב"קפב"קר" פם"
עיא"' נר "לשאל"שרקפל"רקער "לשדר "'לק"' נש",שלנך""עיא"
פר" לשח"פ " רל' ך" רר'[ ".רקם" "ררם" ' נש" ל'טלש ",נ' " "ז"
'גשמר" רם" ננפרב" רקער " לר" לקנרל" '"צ'" זש ",ד"צק" רשנפב"
"חפפ'ר"לצק ""ב"שעיא"רקמנ"ש' נש"דצ נ "לר"רקפדש"בל'טלשב",
קף"קם"נליפ"ר"פק"גלפק"רנ' "'פ ך""ארנם".רנ"ר"רנ '"'סצ"ר"
'"ארם"קח "('ררמ "חמק"נש)"רסל"נב"'עיא"' נר "נקר פ ק"נגרב"
'' נ "ש"זרב"ק" פדב"ל' ך"(נ"'רק "'' נר "נק"ר' קמר",קרמח"אינ,נ"
רסרנ)" רקפב" חרררפם" לעיא" קפער " ' נש" ל'טלש" רלנס " נ"ש"
ירעאפם"שרק"קפער "נקר פ ק"נבלק" רקב""-רנל"ר"חרפ'"ל' ך"
ק"

קך"קפב"זר"אררפק"סל"שרפטש"שחרלא "נפמל"רק" "לשם"'נ ך"שדשגש"רנ ך"ק ץ"רלק"נחפר'""-רש פ"
רנקפ"לק"ר"סדר"חפר'"' נ "שדשדפב"''ב"דח".סרנ"פמל"רקף"לש פט'מק"נרלק"'פ ך"' חפלש"רנקפ"אפפ"ש"
שע' ק"רקער "לשדר "'לק"' נש"לחפפ'"' נש"לקח פש"(ר קש"'שס ש"'ערף"שרפסר ).
רדלסדמנ"ד קש"רקף"ש ר'מק"לק"אק" "נשע' ק"רקער "לפשדר "ק"ר ש"גם"נליפ"' נש"רלקח פש",
נקמנ"קף"'יחר ""נזפ "פ חפפ'"'ש",רש פ""יר ר"' ר'מק"(לח"):ננראק"לידפש"קפב"רפסר ""ררם"
שע' ק" נקער " לפשדר " 'לק" ' נש ",ק'ל" לקח פש" קפב" ררם" ' נש" 'יחר " "נזפ  ".רלררב" ש ר'מק":
בלפנק"נטסרב"' נש"לק"לידפר"רלק"לקח פר""ב"ש ר ש"קלק"ר'ס "ש"פדפם"'ל'נ"רשב"טסרדפב"לקח פשב"
"ב"ש ר ש",שק"רק ""פדפב"'פב"לידפשב"'פב"לקח פשב"קפב"טסרדפב"נלל"קלק""ע' ק"רא ק"קע"נ ק"
'סל"קב""-רד קש"רקם"נררד ר"'"ש"רק" "בע' קב"לנלרל"' נש"רלקח פשב"גם"נב",לקר"שפפדר"שך"ע' ק"
נקער "לפשדר "'לק"' נש"קלק"ע' ק"ר קר"חנ"פם"לפ ב"שרנקש"גם"לקח "רדשדש.

'"

רקף"קם"ער' " מפ"נש קררדפם"נ' נש"לקח "ר'ס "ש"פדפם"נקר פ ק",קפב"זש"קלק"'ננפ"ר'פסש"רלק"
'ר פפ "נזפ ".רר"ק"ע' " מפ"נחרפ'"נ' "רספא ר""ש ר ש"רקזלפדב"'פש"לחר" ק.

"

ק

"ח" "שעיא" ר"קפב"זר"' נש"ל'טלש"'רנקפ]ג".רש'פק"רנב" פ ץ"
שק'ב-שסרז "אררפ "ש"גמק",רלנס " מפ"לק"ק" פדב"עיא"' נר "
לארלק" קלק" '' נר " ש"צרר " רננב" ק'ל" '' נר " שדשדפב" עיאב"
לשח"פ "ליפ"רקער "לפשדר ""ב"שסרלם"שזש"'לק"' נש.
ובדעת ש פמף"נעמל"'עיא"שג" ק"רם"לארלק",רער' "עיא"
' נר " לשאל" קף" '' נר " שדשדפב" ר"ר " לר" לקנרל"
'עיא",פר"לי ר"רדאט"רחפר'"' נר "שדשדפב"ש פשפ""צרש"נרק "
"צרר "נ 'דב",שלנך""עיא"קפדר""חרפ'"'' נש"ננל"עיאק"נ 'דב"
לארלק".רקפלר"ש מפ"ער' "רסרקרשר"נקפער ""ררם"ל ק"נ"ספלש"
רגזל"שלנך"עיאר"לשח"פ .
אכן סאמק"'גלפרב"שררמס"רם"דאט"רקף"ש פמף""רנש"רסרקרשר"
נקפער "קלק"נטס"ר"לשאל"גם"'זש""ררם"נקפער "זש"קפדר"
קלק""נ 'דב".רק"דם"צמ'"'רפט " מפ",שלק"עיאק"נ 'דב"לארלק"
'פב"'"צרר "'פב"'קפער פב[".רנב"נס " ר'-ננל"ש קררדפם"נ' נש"
רלידפש"נ 'דב",ר "שר"סל"ש מח"רנ '""נקר פ ק".קנב"'ידמפ"
(' נר "לש)"שארש"שלק"'נל""ארם"ע' ק"נקר פ ק"שפק"רנני נפדב"
'סל"ק"בל"ש"לפ"א ק"ע' ק"שפקב".רקמנ"קף"' נ "שדשדפב"'נפב"שרק"
ר חפפ'""ש ר ש""ח" "שע' ק"נקער "לפשדר ""שסרשמז"'לק"
' נש".קך"נ' "'פק "שצלמח"לדנרב"נשק"ני נפדב"למל"א ק"ע' ק"
שרק"שפפדר"נראק"'נפדפ""ריטפם"נגרב"ש"רצפק""ח' ר"סלפר"ש קפש"
(' ימש"נ'מא)"רנפרמ'",ק'ל""נח"ע' ק"קפ"קיר "לחפפ'""צרר "'לק"
א ק ".רשלק" נ"ש" רנ"ש" "צרר " פר" ש"חרפ'ר " 'רנל" נל" קנם"
רשרצ נש" ר ש"לצרר ב].
ובקה"י (' נר "ש)"יפ ר"'נס " מפ"סל"יפ""ש"נק" פדב"'ימא"
נ'פצש" (ג)"נעיא"נ 'דב"'נ' "רפר"לר"" פ פב"קזלפדב"
לחר" ק ",נסנ" ר קנלדר" 'קפער " קנלדר" 'ש  ",נל" רקיר "
לסרר "נב"'לק"שיענ"רטר ח"" ר'ש".רקמנ"שנפ"ד"פ""עיא"קפב"לר"
לקנרל" סנ" רפ' ך" [ר"ררם" ' נש" ל'טלש" קפב" חרר" נל" רשנפב"
"חפפ'ר"ל' ך"נדמל]".רקפלר"נס "ש פמף"רשפק"ב"צרשב"נ 'דב"רלק"
בקפער ב" שלנך" קפב" לשח"פ  ".קם" "ררם" ר'"צרר " לק" "צפדר"
לחר" ק" ננרפלמ"" קלק" 'קפער פב ",רסרנ" ד קש" ננפרב" רלש פמף"
שדפנרב" קפדר" סל" קפער " שקנפלש" קלק" סל" חפר'" ש' נש ",קמנ" קפב"
רפפך"לחפפ'"ל' ך"ננפ"לשע לא""ב"שעיא""ררם"בסנ"ר קנלדר"
'קפער " קנלדר"'ש ב",נשק"סל"זש"גריק"קדר"נדפם"קם""חרפ'"
ל' ך"קם"לקר".ר א"קם"שרק"'גנ "קפער "קנפלש",ריפ "רפפך"לר" "
ר'עיא" קם" "ר " לר" לקנרל" קם" לקר" פנרל" לקנלדר" 'ש " סמפ"
ש' נש",נפרב"רשדפנרב"שרק"סל"שקנפלש",רש פ"קר ש"קנפלש"פנרל"
לסרר ש" 'נ ך" ש " רל"ש" פסרדש" 'קפער  ".רקמנ" זשר" פערנ"
"ג

'גלפרב"שררמס"ד ב" סאמק"טסם"קח "לנ' פ" מפ"רשצ פך"ל' ך"רר'",ננפרב"רקער "לר"לר ר ""ידפ"
שעיא"ש פ"ש' נש"ר'פ ך" חפלש"פצקש"ל'טלש"'נל"קריב",רקמנ"נרדק" "לר"ל' ך"רר'"רלקנרל"שלק"
קפדר""רעפף"' נש"ל'טלש"'ררם"ידפם",נפ"' נש"קח "שפק"ל'טלש"'נל"קריב",גם"קם"דקער "סלפר"
ל' ך"רלקנרל".רליפ"ע' ק"זר""רנש" מפ"'סל"ק"נ'עיא"לק"פקנל"רלק"פ' ך".רליפמז"נ' פ" מפ"'נף"
"ט"רשח"פ "ל' ך"'עיא"קפדם""פרר'פם".קך"שנ' פם"ר'ידפם"ק"ר פם"ליפ"נ' פר"'גשמר"נ"ר"ס"
"פדפש"רדאט"'נל"עיא"' נ "שדשדפב"לנס " מפ"פ' ך"רפקנל"נפרב"רש' נש"דצ נ "לר"לש"רך"קנפל ר"
רסל"נב"קפדש"' נש"ל'טלש".רנב""'רק "'ק חר "חפפם"ש"ר'ק"'ידפם[".רפ נב"ר"פקב" סאמק"'גלפרב"
שרמע"'ע' ר"שדמל"רנ '"'ררמס",נפרב"רערמע""עיא"קפב"לר"לסרר ""סרש"רלשפנדע"לעיא"' נש"
ל'טלש"(רנ"ר"רשארש"'אשמפ"ש)".רסרנ",שלק"'רסש"ר'פ ך"' נש" קררדש"שפש"'נס ר"לקנרל"רלק"
שפ ש"ל'טלש"ליפ"נס ר"(ליפ"שצנ"נ' נש" קרפש"שפק)",ר'קר ש"רסש"רנקפ"לק"ס' "קבלק" רקב",
ר"ש"רקחמנ"ד"דס""לקנרל""ידפ"רקרע פם"לר"",ע ' "רקפדר"סר' "'זש"ל"י ס"(רקלמנ"קפב"ע' ק"
רפקע ר" סלפר" חנ"פם" קנפל ר" "עיא" 'קריב" רפס'ר " 'רנקפ" קלקר" נקר פ ק) ".רסרנ ",נליפמז" קם"
ד סר "לר"שעיא"לקח "רטסם",פרנש" מפ"רלק"פ' ך",רע פ" "שנ' פם"פר ""ר"ס"נ'נל"קריב"ק" "
ל' ך].

הפצת והדפסת השיעורים – לע"נ קלמן בן שלמה זלמן ,לע"נ לאה בת שמואל זלמן ,לע"נ אילנה בת לאה ולע"נ אהרן בן ברוך
לע"נ רבקה בת פנחס ,לע"נ ברכה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי בן יוסף

'

"חלרא "ש קררדפם;"לש פמף"חפר'"ש' נש"שרק"'גנ ""צרש",שלנך"
"עיא"קפדר""חרפ'",רקפלר"לש מפ"שרק"'גנ "קפער "שלנך""עיא"
חפפ'"ל' ך",רש פ"פר"לר"" פ פב"לקפער "זש"סמפ"ש' נש".סמנ"נ' פ"
נ
שאשמפ"ש" ראפם.
והנה סאמק" 'גלפרב" שרמע" רם" ' צר" ק " רפט " מפ ",צפפב"
לאררפ ר"שדמל"'נף""ט".רנררד ר"'זש"רק"דם""צפדר"ל מפ"
'רדפ" ש"אר"ר " נקזפל" לחר" ק" 'עיא" ' נ " שדשדפב ",קך" ש פדח"
'' נש"רלידפש"פמל"ננפרב"רקער "לפשדר "'לק"' נש"ש פ""עיא"
קער "לר"לקנרל"סל"נב"פר"לר"ל' ך""ידפ"שעיא"רנדמל",ק'ל"ג'פ"
' נש"רלקח פש"חפר'ש"'גנ ""צרש"רלק"קפער ",רקנ פ"ארש"שלק"
עיא"' נר "לארלק",רש פ"ס ש"לק"סר"נ"לידפדר"דפנרב"ש "קנפלש.
ונראה ל'ק " רפט " ש מפ" סל" יפ" נ' פר" '"ארם" קח  ",קלק"
ר חפלש" פר" לש חפ'" 'ספא " גנ " חפר'" ' נ " שדשדפב",
ר""פלק" ררחק"ר"ס ק.
ב) 'ספא "שחאפ ש"שדזנ "'גנ "חפר'"' נ "שדשדפב",שקם"פערנר"
ב"צרשב" קר" בקפער ב ",לנקר ש" פר" נ"ש" שרנחר " רשרק" 'גנ "
ב"צרשב",רניפ"רש'פקר"'עי פ"שקח רדפם"(סב"ס"א"' נש"נפדפ"' נשמד;"
"דח " רל"ש" פח);" "שק" נק" פדב" נ'סל" א פ"  "-ארנם" ר'פטלרש"
ל אד "סז ק" '""-ך"סל"ש"זרב"לקח פר"רלק"לידפר"(' נר "נ-נ')".
רנפרמ'"ירסלפם"שסררפם"'"לקנש"קצל"'סל"ש'פ "נ"נפדק"נג" ק"
קפדם""' נפם"לידפ"ש"זרב"(ליפ"גפ עש"נפנב"'' נר "טז".).ש פ""'רק "
רקנם"ש"דרס""ל' ך""-קרנל"'לק"' נש".ר"ר"ס"ר'פערנ"שנ' "
ש' נש"שפק"'גנ ""צרש"רנל"רשרק"קדרע""לאפפ"ש"יטר ".רקפלר"
פערנ" שנפב" שרק" קפער " לפשדר " 'לק" ' נש" ",נרס" "ר " ל'סמא"
רלירסלפם" לקנרל" 'לק" ' נש ",רנפ" "פ" קרדעם" לקנרל" ס ש ".רנב"
ש'פקר" לשרנפח" "שק" נאפפמל" 'קרדב" ('פרמנ" ר"ק,ק" סימפ" ' נר " פז):
שיטר ""נל"ש"צרר "רקרנל"'לק"' נש",שגם"רקער "לר"לקנרל"
י "'לק"דטפל "פנפם"רש פ""רזש "שרק"סל"שקפער פם"שלנך"קער "
לר"לקנרל"'לק"דטפלש",ר"מ"""ר "לר"לקנרל"'לק"' נש""-ש פ"
רחפר'"' נ "שדשדפב""רגנ "נ"צרש"רלק"נקפער .
והנה נ'קר "שק'ב-שסרז " ר סאמק" 'רפט " מפ" ר'עיא" קער "
לפשדר "'לק"' נש",שגם"נקדב"לק"אפפמל"נב"קלק"נ"'רק "
'טררמס" 'נ"ש" "אר"ר " (אעז" ט" פ)" ר'עיא" "ר " לקנרל ",קך"
"צקדר"לש מפ"ח' "'עי "ק חר "חפפם"(שלנר "עסרנש"פט)"רנ '"נב"
לשנפק",ר'פק "טס"ר"נשפקך"פשדש"'לק"' נש".רליפ"שק"ר "ש פ"
"'רק "נעמל"לרפטש"זר"ר'פערנ"חפר'"ש' נש""רדח"קפער "לפשדר "
'לק" ' נש ",רקם" נב" פרארש" "'סל" א פ" רירסלפם" רקרדב ".רקם" נפ"
לסדפב"ירסלפם"גפ ע "שגקרדפם"רש פמף"רנ"ש" קררדפם"ר"' נפם"
לידפשם",רקמנ"קיר "רגם"ש מפ"רשק חר -חפפם"גר עפם"נב"[קף"
רשרק" "ב" שנרחא" רש מפ" לק" ג ע" נג ע " ש רעב" רשפק" נג עש"
רלידפדר]".רלסדפב"קרדב""-קנב"נס "שק חר -חפפם" (נפדפ"ק'לר "פק)
רקער " לר" לקנרל" 'לק" ' נש" נשפקך" פשדש" "ב" שסרלם" שזש" 'לק"
' נש",ר"י ר""ש"רק" ר"בקפדר""' ך"רקפדר""ז"בב"'סדפב"קח ".
ש פ" נקזפל" 'רפט ר" רקנפלש" 'לק" ' נש" דפנרדפ " נקפער " רלק"
נ"

פשק""רנח"ליפמז"נלנס " מפ""ח" פדב"'נרפלמ""קף"'עיאק"ננפדק"'קפ'ספק"נלק"קירטק",נ'זש"
"פפ פ"ש מפ".רנלק"נ"רמנ"שי מח"('קרמח" צז)"רנ"ר"רשרנפח" סאמק"(' רר'ש"עש)""נ' פ"ש מב"
לארלק".רסב" סאמק"'פצש"ג;"רקגמק"צ;"ק" פ"'פדש"שלב"'ר "'חל'"ז".ר'נס "ש פמף"פמל"רער' "נע' "
שקח רדפם.

נ'פטרל""צרש",רנקנפלש"'לק"דטפל "פנפם".רקמנ"פ נב"רגם"ש מפ"
פע'ר " נב ",נשקרדב" "' ך" לידפש ".רנב" ד קש" נס " ש מר" "רקדץ"
(נ"קפ"ק,נ)",נשק"נ דב"שקרדב"קפדר""' ך"נלר" "לקח פם"לשרצפקב"
פנפ"חר' ב",ק'ל"לק"רפקנל"'לק"' נש".קך""מ"" ארפ"""רדש"
ס רנש"נ'סל"א פ""' ך"לקח "ש"זרב"רלק"לידפרש.
ויש ל'ק " שנ' " 'שאנם" נ' פ" רמפ" ('' נר " לש" סמ')" סל" "ש"
רק" ר" נל" שדשדש" "ב" שסרשמז" 'לק" ' נש" נקפלר" גרזל"
לשא'מש",י רמפ":בק "' נ רב".רנ' "ס"נ""ש רמק"('חמק)"רשלק"
ק "ש"קנל"שרק"גרזל",רננק" ר"לספל"'ג" ק"נקפלר"דשדש""אנרפ"
ר"פם",ר"שר"רנ '" רמפ"רגרזל"ש' נש".רשדש"שג רזמק" ('"דח "
רל"ש"פח)"'פק "רגנ "חפר'"ש' נש"'ספא ר"שרק""צרש"רלק"קפער ",
רננל"ש קפר "שדמל",ריפ ר""נדירפש""ש"רק" ר"'ג" ק"נקפלר"
גרזל ",שפפדר" רשקלפ"ר" חנ"פם" ק " חפר'" ש' נש" לסרר " ק " זש"
רקפדר""' ך"נקפלר"גזל"ש' נש""שא'מש",ק'ל"לק"רספא "פערנ"
שנפב"שרק"קפער "שדקש""ש"קנל"סנ"רפ' ךר.
הרי רש"ש רמק"דאט"רפערנ"שנ' "שרק"רשטפלר"חנ"פם"קפער "
בגזלב"רב"ספלשב"'קנפל "ש"קנל",רסל"פנפ"ש' נש"נ"ר"שר "
שקפער "[רסל"נב"שרארש"לר"סל"נ' פ" רמפ"שלק"ש"קנל"שרק"שדגזל"
רלק"ש' נש]".רשג רזמק"דאט"לקפנך"גפעק",רפערנ"שנפב"שרק""צרש"
נרק ""צרר "נ 'דב"קלק"ר"ע סף""ש"צרש"קפער "בגזלב""נ 'דב.
אכן ד קש" רפר" לר" " נ ך" ""רצס  ",רקפב" נקב" רדפ" ברל'פםב"
'צר " ש אדש ",קלק" לסרלם" פערנ" שנפב" שרק" קחנ"  "-חפר'"
' נש ",א"גנ "חפר'"זש"שרק"נקפער "רלק"נ"צרש"'סל"ק",רנר'קר"
חזמל" ל אב" חפר'" ' נש" אדרשר" 'גנ " קפער " לקנרל" 'לק" ' נש",
ד"צק" ר"שר ר" רל" חפר'" ' נש" "רגנ " נקפער " רלק" ל"דרס" ק "
ש' נש"'קנפלש".ר"ר'ב"ליפמז"רשקרנל"קפדר"נגרזל"ש"קנל",נש"קנל"
לק"דקע ""סרלם",קלק"נגרזל"ק "ש' נש"שרק",רזשר"ספא "גנ "חפר'"
ש' נש""ספא ק".נב"ד קש"'רפט " מפ",רלנב"ער' "רקף"'"ארם"
עיא"קער "לקנרל"'לק"' נש",נפרב"רקפב"זש"נרק "עיאק"נ 'דב"
קלק"נעיא"קפער "רפר"'ר"ל ק"נגזל"ר"ספלש",גזל"ש' נש.
ולפי גנ "זש""ר'ב"רקר ם"קדרפם"רקפדם""חרפ'פם"'' נש",קפב"
סלפשם"קפער "קנפלש",רש פ"קפב"אפפם"קפער "די נ""שחפר'"
קלק" גנ ר" רל" שחפר'" סצ"ר" שרק" נקפער  ",שלנך" "פ" רקפדר" ' "
חפר'ק""ח" "קרדע"ר קר"חנ"פם"ליט ר",נגרב"'סמא"רירסל ",ר"
לפנק"ג'פש"קפער "קנפלש"נלל".רנב"שקרדב"רשרק"יטר ""ב"ש"צרר ",
פמל"ריטר "שרק"גם""חפר'"זש"נפ"'ספא ר"שרק" אד "חנ"פם"'ארם"
רסרש",קלק"רשגנפ רשר"נקפער "לנל"ש"חרפ'פם"'"צרש.
ולהרי"ף ררק " ירעאפם" ר" פ פם" לקנרל" 'עיא ",גנ " שנ' "
שרק" נ"צרש" 'סל"ק" [רשקפער " קפדר" קלק" רעי "
ש"

רפר""ארם"לר" "נלק"גז ר"חנ"פם"קפער "סל"שקדרע""לקנרל",רנ"ר"'"פ"רשנדפע""ראפם"ל רך"יפר"
רדזנ "רלק"'פ ך"נלשלב"'ידפם",רקף"לרפט " מפ"קם"שרק"נחרא"רקפב"לר""ראפם"דרעיפם"לר ר ",
"ר "ל'לסם"'לק"' נש".רנ"ר"ר"צפדר"'דטפל "פנפם"ל"פ"רקפב"לר""פם"' רך"שפלרך""פל"רש פ ר"לר"
לקנרל"'לק"דטפלש",שגם"רשרק"דפנרב"רל"קפער ".רנ"רמנ"ד קש"רקם"קנם"קדרע""ל' ך"סל"ש"קנל"ז"ב"
""ררך""ח" "לנלרך"ש"ארם"רננב""-פקנל"'לק"' נש"קף"לנס "ש"רדמ'"(סב"ר'ט"שלרפ"חמר"נג)".רקמנ"
פר"לר" "נשרק"שנפב"''סמא"רלק"פנרל"ל' ך"לק"קע רשר"'קנפלש.
רק"דם"פ נב"ליפמז"רקם"פר""פם"לידפר"לק"פקנל"סנ"רפט'רל"[נר"פק"נק" ר"'פ ררל"פ"רקם"פר"לר"
"פם""רנש" 'פ"פשרנש"נלק"פא ק"רלק"פ' ך"סנ"רפט'רל",ש פ"נ" דפ פב"'רקפב"לר""פם].

ר"

רנב""נרפא""נ' פ" רמפ"('עסמק)"בקלק"ע' ק"שרק"ננפרב"נדשדש"צ פך"לשרנר "ל"פ"ר' קםב" "-צש"
'זש"לשרצפק""ש"ר"סר "שיררטש"רשע' ק"קרע "ששדקש",ריפ רש"'לררב"חפר'"נשע' ק""חפפ' "
לשרנר "[ר"צפדר"לררב"בגזפלשב"'נגרב"זש"רקפדר"דר ב"ק "ש"חרפ'"לפ ב",ננק" פדב"(רם"ר"):ר"פ"רקפדר"
"רפ'"רלרם"לח' ר"דא ק"גזלב](".סימפ"שג זמד"גרלנ' ג"רלפטמק).

"

הפצת והדפסת השיעורים – לע"נ קלמן בן שלמה זלמן ,לע"נ לאה בת שמואל זלמן ,לע"נ אילנה בת לאה ולע"נ אהרן בן ברוך
לע"נ רבקה בת פנחס ,לע"נ ברכה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי בן יוסף

ג

שקל"ש" רל" ש"צרש" ר"ע סף" ""דש ",ננ' פ" שג רזמק] ",שלנך"
נפפדפדב"לפש"ננל"עיא"נ 'דב.
ג) רדיאק" "פדש" 'פב" ר פ" רפטר " קלר" לקר " שק"ר ' ",קרידפם"
רשג' ק""חרפ'"'' נש"קלק"רעפ'ש"חפצרדפ ""רדס ר""ל' ך;"
רקם"שרק"חפר'"ב"צרר פב",שרקפל"רל"סרש"קפדר"פנרל"ל' ך"ש פ"קפב"
נל"עפ'ש"רלק"לקנרל",ק'ל"קם"שרק"חפר'"בקפער פב"קפב"'נח"שעפ'ש"
לש פ "קנפל ר",נערמע"לק"פקנל"רלק"פגזרל"ש' נש",רש פ"'סצם"
שרק""חרפ'"'' נש".רד קש"רפר"'נ' "נ"ש"דיאר ר ""סרפר ;"-
האחת ,נ '" שטמז" ('קרמח" ע')" רשצ"ק" 'לפלש" '"ט ר ",רקפ"
קיר " לר" לפטרל" פנפר" רל' ך"  "-פש ש " ש' נש" 'ל'ר"
רפר ש ".ר'"רדמ'" נ '" רקר ם" קדרפם" שרר פם" ''פ " ש" חץ"
'לק"' נש"רלק"ננפב"סררפם"רש פ"רם"קער "קף"שש שר "[רלק"
נ"פ"לדפנרב"שטמז"ר"ר "'ש שר ",רע"נפדב"'רס "שנחא"נש שר "
ננפ'ר ]".ר''קר "שלנש"שרעפף"בנקפב"לש פ ""ררם"רשרק"קדרע"
סל"ש' נש"רקפדר"פנרל"ל' ך""-נזש"שפש"רפפך"לר" " א"קם"שפר"
קר" פם"חזמל"נשרק""צרש"ל' ך"ר'ק" "קחזמל"נקער "לשדר "'לפ"
' נשב[".רסרנ"שרעפף"נשלק"פנרל"לצק ""ש" חץ"רל' ך"רלר ר "
קר" סנמי" לפנדע" ''פ " שק"צספ" רלש ש " רם" ש' נש] ".רד קש"
רשרק"שרק"דפנרב"נפנב",נשרקפל"רגנ "שחפר'"שרק"קפער "לשדר "'לפ"
' נש ",דאט" ש"רדמ'" נדשפ" רדנרדר" נקדרע" נרשרק" צ"ק" '" חץ",
ערמע""ש"פ פ "לר"ק "שקפער ".רנס "שטמז"ד קש"רדאט"לספא "
רשרק""צרש",רלנך"נרשרק"צ"ק"'"ט ר"" פ "לר ר "['ש שר "
ש' נש"סנמי].
ועוד דימ"" קיר פ  ",נשדש" ק" פדב" 'חרלפב" (אז "):רקפב" לפ ב"
י רעש" לר"ר" לקנרל" קקמנ" פנרס" רדטל" פנפר ".ר' מפ"
(ערימח"נ' נר )"ש'פק"רפר"ל"נפם""נקב"רקפב" קרפ"ל "לקנרל"
קלק"ל"פ"רפרנס"'ר"רפ' ך".רנחש"רנפרב"ר" נרפב"לסרר ""צרש"
רדר ב" ' ר " צנאש" " "-ר  ".רנ '" ש'מפ" (אעט)" רקפב" נ' פר"
ד קפם",נשק"לפ ב"לר"ר"ד"פ""צרש"שרק"רקימש"לק"פ ב"לר"קם"לק"
פרנס" רדטל" [רנ' " נדר" 'שגר " קרנל" ל"פ" רקפדר" רר" " ר ש"
ר"צרר " 'ז"דדר ",רפמל" רקם" "דפס ר" גר " " לרדקש" ש פ" ד"צק"
נקנ 'ש""נרפלר"'בלק" רדקב",רנב"נדר""צננפם"דרעיפם]".ק'ל"
ש'מח"נ '"רקפדש"שרגש",נפ"'רסש"רדר ב"לר"קפדר"סר' "נלרם"
קלק" קנ 'ש" "אפפם" "צר " צנאש ",רקם" קח " נך" שלש" לק" 'פ ך"
'קנפל ר",קפב"זש"סר' ""ררם"ברלידפ"סר ב"'רס "ד פדש".רד קש"
'קר "נ' פר",ר'שגר "י רעש"לקנפלש"ל"פ"רלק"דטל"פנפר"פר"'זש"
שנרלש"'קפער "",רקמנ"'"פ"רלק"פ' ך",קפב"'זש"שררט "קפער "
קלק"ג ם""דפס ""צרש"לקח "ז"ב".רקרלם"נס "ש'מפ"רקף"'זש"פר"
"ררם"ברלידפ"סר ב".רפר""ארם"לר" "רפערנ"ילרג ם"שרק"'דפנרב"
שק"ר ",שקם"שחפר'"'גנ ""צרש"קר"'גנ "קפער ",נר"פק"נקנפלש"
'לק"דטפלש.
ד) רשדש"נ '"ש "'מם" (' נר "ק,פט)"נל"שקרנל"נ' "שקער "'פב"
'זנרב" 'פב" 'רגגש" קפדר" "' ך" סלפר" לק" ' חפלש" רלק" 'ערף".
ריפ ר" 'נעמ"" רל"נ" נב" "נק" פדב" (''מא" צנ)" ש פ" רגזל" עקש"
חטפם"טחדש"לרש"רקיקש"רשי פר"חלש"נפצנ""' ך"קפב"זש""' ך"

קלק" "דקץ" רסל" זש" דק" " ר'רצס" ' ך" דקץ" שב ".רנפ"ש" ש "'מם"
' נ "שדשדפב"ל' נ "ש"צרר "רקפדר""' ך"סל"נ' "ש'ק"'ס'פ ש".
רש ק'מנ"שרפגר":בטסש"'זש"טסר "גנרלש"רלק"ק" ר"רקפב""' נפב"
קלק"רקפב""ז"דפב"סלפשם"רנרב"ק'ל"' נש" חלש"רערף"ל"ש"לק"
פ' נר"רנרבב.
ויש לי ר" רש ק'מנ" דאט" 'ע' ק"  "-רנב" שרק" לשנפק" 'שרגר "
ש "מך"רם"ר'"קפ פ"(''מא"צנ)""-נשרקפל"רקער "לפשדר "'לק"
' נש",קפב"נל"עפ'ש"רלק"ל' ך"רפס'ר "סל"קפער "דרעף",נקטר""פ"
רקנל"ררם"ר פחר"דרנף"פחזר "רפקנל"ררם".רששפק"נגזל"חטפם"רקדפ"
נש ם"'' נ "ש"צרר ""פפ פ"רקפב"קפער "לסרר "ש"צרש"'לק"
' נש" א""צרש"שרק"נקפנק",רקפב"זר""צרש"נפרב"ר'קש"לר"'גזפלש".
"רקמנ"לסדפב"' נ "שדשדפב"רגנ "חפר'ש"נקפער "גזל",ל"ש"פס'ר "
סל"שקפער "[רלסדפב"' נש"רלקח פש"סב"לשלב].
ואילו ש "'מם" דאט" רפערנ" חפר'" ' נ " שדשדפב" שרק" "צרש",
רננ"ר"ס"'נ' פר"' פר"שלנר "' נר "ב"צר "סרש""ב"
ש ר ש"ל' ך"קח "קנפל ""זרב"רנרב"ר"נ' פ"ערי פם"ל' ך"סל"נל"
"קנל" חלש"רקחמנ"פשדש"""דרב",רשלק"' נ "ש"זרב"לקח פש"רנקפ"
שפק"'גנ ""צרש[",נ"נרפא""לררדר" פר"שלנר "' נר ]",ר"ר"ס"
ננר"פק"נשנפ" אדר"ל' ך"לידפש""-שלנך""ררש"שרק"' נ "שדשדפב"
ל' נ " ש"צרר " נקפב" זש" "' ך" קלק" "דקץ ".רקזפל" ש "'מם"
לרפט ר" ריעא" (נ ";',ח,פ') " " נש פמף" ר'עיא" קפדר" חרז " ר"' ך"
' נר "שדשדפב.
והנה פר"דיאר ק"דרעי "'חאפ ש"שדמל'",נפב"ש"נדפע"ליפר"נ' "
רנרשרק"' רך"יפר"דזנ "רלק"'פ ך"סלפר",נק" פדב"('' נר "
ד-דק" ר' רמפ)" ר'נ' פם" שד"קעפם" קם" פילטם ",רגם" קפ" קיר "
לעלאם"לצנ"קחנ"' רך"יפר"רל' ך"נך",נגרב""ראפב""-פ'לסם"'לק"
' נש".רשדש""זש""ר"ס"לנקר ש"רחפר'"ש' נש"שרק"נ"צרש"רלק"
נקפער ",רסל"נב"" פ פם"לר"ל'לרס"'לק"' נש"נפרב"רקפב"פנרל"
ל' ך"נס .
אלא רנפב" זש" רדרפ" '"חלרא  ",נפ" לנס " ש ק'מנ" ('שלב" ' נר "
ח,פ')"פר"לר"לילרט",בר"ש"חע רב"פר"'"לק"יפר""ראפב"קם"
פק'נר"רלק"פשדש""שם"'לק"' נשב".ר א"נרקפב"לר"פר "רשרק"נחרא"
לקר ם" ר'יפר" בש פ ר" ל'לסב" רלק" פק'נר" ר ק'נ" גם" נב" ש' נש"
רש פ"ג" ",רקם"פילרט"קר ם"גם"נב" ק'נ"רקפב"לר"פר ב".ד קש"
רש ק'מנ" שרלך" נרפט ר" נלספל" רחפר'" ' נש" "רגנ " נקפער ",
שלנך"קפב"לדר"לש פ "ל'לרס"'לק"' נש",נדשפ"נקער ""ל' ך"ס ש"
"מ""לק"פשדש"'לק"' נש".ר א"'"ארם"רקפב"לר""פם"דרעיפם"רשרק"
נחרא",ש ""פרחנ"שרק"רש פ ר"ל'לסם[".ר"ש""נרפא " רעי "
לררדר"ר ק'נ" גם"נב"ש' נש""-נפ"ספא "גנ "שקפער "שרק"'נך"
ז
רגרזל"ש' נש"רלק"גזל "ש"קנל"נ"ר"רד 'ק ].
אמנם 'נס "ש "'מם""'רק "נלק"עמל"נש ק'מנ",רזר"לררדר"
רם":בקם"שפר""ראפב"'"-רלסב"ר"' ך"סלפשב"'ערףב".ריפ ר"
'דר""דרח"ר"' ך" א"ב'ר ק"דירר ב"רקפדר""' ך"סלפשם"' נש"
רלידפש",רני רמפ"ר מח".רנב"שענפם"שנעמ""'ערף"נ' פר"לי ר"
ז"

רקף"ר' חפל "ששלנש"לק"שרפג"סל""ש"רנ '"ש "'מם"נ'עיא"' נש"קפדר"חרז "ר"' ך",ר"ר"ס"
נעמל"נש פמף"ררמ "רקפב"קפער "קנפלש"'עיא"רנלק"נש מפ",פמל"רקף"נדאט"נקפער ק"שרק""מ""עיאר"
לשאל"נרק "קפער פב"נ 'דב",רער' "רקפב"זש"ננרפלמ""נפרב"רפערנ"שעיא"שרק"סל"בגזל"ש' נשב"רלק"
סל"שקנפלש"שלנך"קפב"לר" "בסנ"ר קנלדר"'קפער " קנלדר"'ש ב",נסל"ש' נש"גריק""ע יאפדב.

הפצת והדפסת השיעורים – לע"נ קלמן בן שלמה זלמן ,לע"נ לאה בת שמואל זלמן ,לע"נ אילנה בת לאה ולע"נ אהרן בן ברוך
לע"נ רבקה בת פנחס ,לע"נ ברכה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי בן יוסף

נ

נס "ש "'מם",רנב"דאט"שג מק"לספא ".רקמר"לרפט ר"שדמל"רשפק"
"צרש" 'סל"ק" שלנך" '"צ'" זש" רקפדר" פנרל" ל' ך ",רקפ" ל'לרס"
'לק"' נש.
והנה ש ק'מנ" ש'פב" 'לררב" ש "'מם" ר"' ך" ' נש" רלידפש"
ל'ערף" (רנב"צננ"שנעמ""' חפלש"סל"יפ" שפט "שלררב)".רשרפג"
ש ק'מנ"נלק"פ נב"זש"קלק"'רנס ר"לקנרל"פר ",רקם"לק"נב"ש פ"
ג" "רנפצנ""' ך"ס ש".ק"דם""ע פ" "נ' פ"ש "'מם"רלק"חפלא"
קם"קרנל"סרנ"קם"לקר""ר"ס"רשנפב"ק"ר "'נל"קריב.
ואכן נס "ש קמר" ('' נר "דק)"נשגם"נאפפמל"'"פ"רקנל"רג" "
קנפל ר" רלק" פ' ך" ס ש" ' נש" רלידפש" [ננ' פ" 'פדק"
רשררש"זק "ל' נ "שט'פלש"רל"ג ",קפנחר]"",מ""קם"דזנ "רלק"
'פ ך"ארנם"ר'לס""-ריפ "נ"פ"ל'לרס"רל' ך"קח "נך",נקף"זש"
חרפ'" נבסר' " לסרפפ בב" נפרב" רדזנ " ארנם" ש'לפסש" רשפש" קרפ"
ל' ך"'קר ש"רסש".ר'עי "ס"א"' נש"ס"נ"סל"טס"ר",דשפ"נחרפ'"
סנפפב"רס "שקנפלש"ערף"ערף"נ' ""סל"'שדק ר""ב"שסרלם"שזש"
ר"ש"פרספל"'' נ ר"ס ש"לשרצפק""פנפ"שקפער "רדסרשח".ריפ ר"
שנ' "ליפ"גנ "ש"צרש"ר'' נ "שדשדפב".רקמנ"ש פ"" קפם"שנ' "
גם"נב"'נס "ש "'מם"[קלפ'ק"נש ק'מנ"רש'פב"נררד ר"ר"' ך"
' נש"רלידפש"לקח "קנפל ר]",נלרפט ר"שרק"גנ "ב"צרשב".רנב"
"יר ר"'נ נפ""רש"(אס')"רשרררש"נס "ש "'מם"סם"ש קמר.

"ררם"נארל"" קש"ר פח"קפב"'שם""ספלש",לנך"שרצ נר"לפליר ק"
קח פ פ ".ר'פק " ליפ" זש" שג מפ" סדגפל" (צפרדפם" ל ר ש" ז)" נ'' נ "
ש פח"קפנק" א"גנ ""צרש"",רקמנ"'קרנלפב"נקפנק"גם"גנ "קפער ".
רשק פך"ליפ"נ נר"'ש 'ש"דיאר ר .
אכן 'ק'דפ" דז " (קרמח" לז)" נחש ",רקף" רקפב" "ספלש" ' פח" שלק"
קפער ק""פשק"קפנק"(נ"'רק "'יעחפם"נר)".רק"דם"נב""'רק "
'לררב"ש "'מם" פר"שלב"' נר "ר'ימט"שמק"רגם"' פח"קפנק"לשך"
קפער ק"לפשדר "'לק"' נש"נ"ר"'קנפלש].
ואם ק"  ",ליפ" זש" נפצנ" פ י רר" נ' פ" ש "'מם" שדמל" ג'פ"
קנפל " קפער  ",רשרררש" זק " ל' נ " ש"צרר " נקפב" זש"
"' ך"קלק""דקץ""-רשלק"לרפט ר"רפר"'נ' "קפער "לפשדר "'לק"
' נש",ק"קפ"לק"פ' ך""-רנשרג "ש ק'מנ".קנב"ש פט'מק"('שלנר "
' נר "ק,פ')"ד ב"טסם"קח "'נ' פ"ש "'מם",נלשנפ"לק"פ' ך"סל"
נ' "שקער ""ררם"רקנפל "קפער "לק"חרפ'ק"שדקש"קצל"פר קל"
ל' ך"סלפש".רקמנ"קף""צנ"שקפער "לפשדר ""שסרשמז"'לק"' נש"
ט
לפנק.
ונראה לי ר"'זש"רפט "ש'מח"(אצר" נ)"רחרלש"שדצ ך"ל"קנל"
קער "קפדר""' ך"סלפר"[רקפב"נב"שנ ס "שררמס"ררמי]",
ר א"חרלש"'פרשנמי"רש"קנל""צנ"סצ"ר"ש " '""-ך"סלפר".ר"ש"
טסם"חפלרא"זש"רשלק"גם"חרלש"שקרנל"ד'לש",לקר"קפער ק"אס'פנ"
קלק""צרש"נברחפ"'שםב"רקפב"רפפך"'זש"נלל"שטסם"נ"דקץ",רק"קפ"
לק" פ' ך"  "-קך" ליפ" טסם" ש פט'מק" ק פ" ריפ  ",ר"קנלר "
שקער פם" 'סצם" לק" חרפ'פ" שדקש" ר אדר" סלפש" ' נש" ",רקמנ"
נ' "ש"ר "'סצם"נגרב"קנפלש"'פרשנמי",נל"רסררש"נב"'ש ""-
"' ך.

אברא ,ד קש" לנאנא" 'רפט " ש "'מם" נ פ" "פלפ" קפ דשר"
'' נ " שדשדפב" ":צרש" רקפער  ",רש פ" נק"ר " לספל",
"ענ " נ' פר" ' פר" שלנר " ' נר " "ר"ס" ר"ררש" גנ " ' נש"
לידפש"ל' נש"רלקח פש"רשפק""צרש".רנב""נרפא""ש"רך"לררדר"
('שמג)"ר"ררש"' נר "שדשדפב"ל' נר "ש"צרר ",רקלר"'רנקפ"גנ "
ב"צרשב".ר"קפנך"שרעפף"רנ '"ברנל"שדשדש"'לק"' נש""סלב".רנ' "
נאנא"'ק'פ"סז פ"'גלפרדפ"ש "'מם""ש"'ספ"ש "'מם"לל"נדר"שלנש"
' רעי " זר ".רד קש" נ"ררמנ" שג קמל" "קלפב" (חמק" ')" ר צש"
ש "'מם"לר" "'זש"נ"ל'נ"ר' נ "שדשדפב"'גנ "ב"צרשב",פר"'ש"
גנ " בקפער ב" [רניפ" ר'פק דר ",רשקפער " שרק" "גנפ " ק " חפר'"
ש' נש"גריק",לק"נשטל "קפער "סל"ש"קנל"נל"סרנ"לק"'פ ך]",
רדימ""לנגרב"רקפב"פנרל"ל' ך"רננב.
ונראה ר"אר ר" לרדפ" שנפדפם" שללר ",סמנ" רנ '" 'ס"א" ' נש"
רם;"שקפער "לשדר "'לק"' נש"",אר ר"'ע' ק"נ"עאד "
שערגפק"'נף"לש".רסרנ"פר""צר "' נש",קר ""אר ש"'ערגפק"'נף"
"ח":נפליפדב"'אל"רחר" ",נרשרק"ר'ס""' ך"נרשרק" ס'"לק"נל"
רנב ".רש פ" ש' נש" רלקח פש" שפק" 'גנ " "צרש" רלק" קפער ",
ננ"ר"ס"לשנפק"' "'מם"רם"רסלפש"לק"דק" ש"שע' ק"נקער "
לפשדר "'לק"' נש",ר"פדש"פליפדב"נ"צרש"ל' ך"נרשרק" ס'"סל"
ש"קנל"רדפ ב"לר"לפשדר """דר"ס ש.
[בצל"ח יפ ר""ש"נק" ר"'ג" ק"("ג""):דפב"ר"' נפב"סל"ש פח"
רדק" " נל" שדר"ש" רגרב ",רשלק" ע' ק" שפק" רקער "
לפשדר ""ב"שסרלם"שזש"'לק"' נש",רנל"שדשדש"'לק"' נש""סל""-

פ" קפ " 'שר"
ה) רנק פדב" לשנפ ",נ'חפר'ק" נ' נר " שדשדפב"
נ"'רק "' "'מם",פר"ל'ק "'זש"נ"ש""פלפ"נ "פשפ"'נ' פ"
ש קררדפם ".נס " 'דר" פרדש" (' נר " נז' ":ניפ" ש פמף)" רשקרנל" י פ"
יחר " "נזפ " "' ך" לידפר" ברשנלב ",רדפ"א" בננפ" רלק" פשדש" "ב"
שסרלם"שזש"'לק"' נשב[".רקדב"לק"אפפמל"נב"קלק"נרק "ירעאפם"
נ"' ך" ' נ ר" שי טפ ] ".רצ פך" 'קר " "נרס" קפב" "' ך" ש' נש"
ש קרפש"לקר ר"ש"פב.
ונראה ל'ק "רפט ר"סל"יפ"נ' פר"' קר"שי א"(נש'".ניפ"ש פמף)",
ריפ ר"'שק"נ' נ "ברשנלב"ירט "רק ""פדפם",רסל"
נב""פ"רקפדר"פרנס"קלק"' נ "רשנל"פצק"'ש""פנפ""ספלש"קלק"
רצ פך"לל"רנ"[ש' נר "נרלב]"ננפ"רפ' ך"ש' נש"ש קרפש"לנל"
נ' " רנ'  ".ר"ר"ס" "לררדר" נשק" נ' נ " ברשנלב" ירט " שנל"
שפפדר" א" לצק " "פנפ" "ספלש ".רד קש" ל'ק " סר"א" נ' פר" סימפ"
פ"קפ "'שר"",צרש"רקפער ",רקמנ"ש פ"
שק"ר "נ'נל"' נשמד"
נליפ"ש"צרש"ל' ך"לידפ"ש"זרב ",אדר"' נש"י טפ "סל"נל""קנל"
ר"קנל ",רנל" רקפדר" "' ך" ' נש" ש קרפש" לר ",לק" אפפם" "צרר ר".
רקרלם" נליפ" שקפער " לשדר " "שסרלם" שזש" 'לק" ' נש' ",זש" עגפ"
'' נש" סל" שדק " שסרלם" 'נללר ר ",רשפק" ' נ " ברשנל" דשפש"

פמל"'ירפטר "נשע' ק"דר ד "רפ' ך"רפרנש"לקח "רדשדש"קם"לק"סרש"זק ""ארנם",רננ' פ"ק' שם"
ק'פדר"לקר חפר.

גם"לשנעמ""ד קש"נלק"ארפק",רדאט"ש "'מם"נדשפ"רקער "לפשדר "'לק"' נש",ערמע"קפב"זר"' נש"
קלק"דפקרץ",רש פ""' ך"ק "שרם"סל""סרש"ש"דרגנ"ל צרדר"פ ' ך.

"ח

ט"

הפצת והדפסת השיעורים – לע"נ קלמן בן שלמה זלמן ,לע"נ לאה בת שמואל זלמן ,לע"נ אילנה בת לאה ולע"נ אהרן בן ברוך
לע"נ רבקה בת פנחס ,לע"נ ברכה בת ישראל משה ולע"נ יהודה צבי בן יוסף

ש

'נ' רב"רסדפפדש"ששנ ש"נפ"לשב"שק ץ"ר"לרקש"רשרק"ד דש"ל'דפ"
קנם".רזשר"רנ '"נברשנלב"'קש"ננפ"לצק ""פנפ""ספלש""-נפ"לנך"
שפק"ד אדש""ספא ק",ל' ך"סל"ששדקש""ב"שסרלם"שזש",רגם"ל"פ"
ר"עריא" קרנר " ש' נש" שי טפ [ ".רננ' פם" שקלש" ק" "
"נדירפש"שג קמל" ('"ג)",רפצק"לפ ב"טסם"ליפמז"'נס "שער' פם"
רקם"' ך"סל"שפפב"' נ "בשסץב"לק"דיט ",ננראק"' נ "ברשנלב"
ד אדש" ליטר " נל" "קנלפם ".רסנמי" ספא " נ' פר" פר" לר" 'פ " ק'"
'נ' פ" 'דר"פרדש"נק"ר ].
ועל נב"דאט" 'דר"פרדש"ר'יחר ""נזפ "קפב""' ך"קלק"ברשנלב",
רש פ" ניפ" שק"ר " לספל" (סימפ" שס"א '-נש)" "אר " שב"צרשב"
נ' נש"רלידפש"שרק"'אל"רחר" ""ש' נש"רלקח פש",רש פ"' נש"
רלקח פש"קפדש"קלק"'נזפ ",רקפלר"'יחר ""נזפ ""' ך"לידפש" א"
"ררם"שקפער "לפשדר "'לק"' נש"ננ' פ"ש קררדפם" ('' נר "לט".
ר'נמ")".רנב"שרק"' רעי ק"(' נר "נ,ק)"ר'פ ררל"פ"(ימר)"בלק"פטסרם"
קנם" נלרם" סנ" רפ' ך" רדק" " לשב" שק ץ" ר"לרקש ".שדשדש" "ב"
שסרשמז"'לק"' נש""סל"סנ"רפ פ ר"לר"נל"ש"צרר " (="ש' נר )ב".
רסל"נב""' ך"ברשנלב"רלק"ק "' נ ר"שי טפ ",נפ"' נ "ברשנלב"
ד אדש"נליפ"ששדקש""שסרלם"שזש"נרלסצ"ש"'לק"עפרם"ש"קנלפם",
רקפלר" ש' נר " שי טפר " ש"עפפ"ר " ק " ש"קנל" רקרנל ",ד אדר"
נ"צרש"רל"ד פד "ר'ח"סל"ש"קנל"שי טפ"רקרנל"[קר"סנמי"סל"
ש"פב"שי טפ"ננ' פ"שחזרמק" ('עי "שזנ רב"ק'ב"צפרב)]",שלנך"' נר "
קלר"ד אדר" א"'קנפלש"חרר'ש",נר"פק"נ' נש"רלקח פש.
וכן "'רק פם"'זש"נ' פ"ש ר" -שנרב"(לק)"נ'ספא "רטיל",קם"
"אנפם" לקנרל" שטיל" "' ך" סלפר" חפלש" [ר"זש" שרנפחר"
שקח רדפם" נקף" שטיל" טסרב" ' נש" 'סצם" קלק" ר' נ " שספא "
סרלש"גם"סלפר",שלנך"נל"ר"אנפם"לקנלר"",חרפ'"'' נש]".רנ '"
ר"' ך"סלפר"ברשנלב".ר''פ "פרעף" ( פ')"חלא"סל"שר קש"זר"רנ '"
נליפ" "ש" נאפפמל" ר'ר'פל" חע רב" שרפסר " לק" רפפך" 'ר" ' נש"
קח ",שנפ"ד"פ"'נ' "שטיל"לק""ר דפ "' נ ר".ר'נ נפ""רש"
"ש":בל"ש"לק" ר דש"' נ ר""קח "רשרק"טיל"לנ' "קח "רקפב"
ספא " ששדקש" "קר ר" נ' " רפ' ך" סלפר" נ' נ ר" ש קרפ" לר" קלק"
רצ פך" ל' ך" רלק" פשדש" "ב" שסרלם" 'לק" ' נש ",רנר' ך" סלפר"
רשנל" ש פ" 'פ ך ",ק'ל" יחר " "נרפסר " רשרק" דשדש" "שי פ" קר"
"שנ' " רקרנל" קרפ" ל' ך" סלפר" ' נ ר" רלנב" קפב" לער " "נ' פ"
ר" "שנרב"רקמזב.
והרי נ' פר" "ר'דפם" שפט'" ליפ" שדמל ",ר"ידפ" טילר ר" קפב" לר"
חרפ'ר "ש"פב"ש"ערפם"קלק"רטסרב"' נש" א""צנ"שדק ר"
"ב"שסרלם"שזש"רשפק"קער ש"'לק"' נש""-שלנך""' ך"ברשנלב"
רשפק" ש' נש" רד אדש" סל" ששדקש" "סרלם" שזש ".רסל" נב" שררש"
ש'מפ" נפב" זש" ליחר " "נרפסר " רגם" רם" לק" ק'נש" ש' נש"
ש"ערפ" "קסימפ"רקפב"חרפ'ר "ל"פב"שי טפ",רקפלר"ש "מק"עמל"
נש ם" טסם" שחרלאפם" סל" 'דר" פרדש" לק" "ררם" נ"' נפב" ' נש"
י טפ "גם"'לק"חרפ'ר "ש"קנל"קלק""ררם"רער' פם"נלק"ק'נש"
חרפ'ר ר" 'חע רב" שרפסר " ",רקמנ" 'נ' " שטיל" רנל" קנפל ר"
קפדש"'קש"קלק"לצר ך""קנל"קח "רקפב"קנפל ר"חרר'ש""צנ"ש"פב"
ש"ערפם",קפב"רם"קלק"' נ "ברשנלב"רשפק"' נש"רד אדש"סל"
ששדקש""ב"שסרלם"שזש.

ובבאור שלנש"(רם)"שרעפף"נש "מק"קזפל"לרפט ר"ריעא"('עפב"
נ)"נרפט "ש קמש"נ"קנל"חרלפם",פר"ל' פק"שקרנלר"

ל' ך"סלפר"ברשנלב"רלק"ק "' נ ר"שי טפ ".רשפפדר""שקפ"טס"ק"
נקפב" לר" חרפ'ר " רסל" נב" קפב" 'ר" גנ " ש"צרש" ל' ך" סל" ש"קנל"
ש"ערפם",קלק"ננפ"רלק"פשדש""ב"שסרלם"שזש"'לק"' נש""' ך"
סלפר""ררם"גנ "שקפער "לפשדר "'לק"' נש""-שלנך""' ך"ברשנלב.
ו) "רזנפדר" לנך ",דפ דש" קר" רדרר'ש" לדפנרב" ' נש" רלקח פש"
רי חדר"'ר",ר"'רק "'נ' פ"ש מפ"' רעב"לשח"פ "רל' ך"סל"
ר פפ "נזפ "רשארש" סאמק""ש""ארם"לשח"פ "'עיא"' נר ",
רדשפ"נ'' נש"רלידפש"ר"סדר"לש מפ"נעמל"רקער "לקנרל""ידפ"
שעיא"שלנך"פר"לר"ל' ך"ננפ"לש פ "קנפל ר",ק'ל"לקח "רנ' "
קנל",שפקך"פר"ל' ך"'עיא"' נר "נ 'דב.
אך פ 'ק "שנ' "סימפ"נל"שק"ר '",שאנם"שנ ר'"שרלפרפ"'רם"
מפ" (' רעב" ' נר " לט ",).נב'ר ק" דירר ב" נפרב" נלקר" ' נש"
חרר'ש" שפק" קיפלר" ''צפ " "רפסר ק" "' נפדב" לש ".ר' קררדפם"
(ס ר קמר"ריעאפ"ש קמר"רם"ר רעב" מפ"עפ פלפקרב"ש"נרדפם"ב ר מפ"שחעפנב"
ל' נר )""'רק "רלנס " מפ"קף"'ר'ס "ש"פדפם"ר' נ ם""ספב"

רלר",קם"קנל"יחר ""נזפ ""שם""' ך"ב'ר ק"דירר ב".רש רעב"
רש קמר" נחר" נ' פר" נ"קפ" רדק" ב'ר ק" דירר ב" "רק " ' נש"
קח רדש"נ'ספ"רפסר ק".רגם""ש"טסם"לר" "רנ' "רפר"לר"' נש"
"ערפ" ",פ' ך"סלפר"ב'ר ק"דירר ב"'נלפנק"רפסר ק.
ונראה לר" "'רפט " מפ",נעמל"נע' "ש ר'מק"רנ"ר"סר "
שג" ק" 'ערטש" ש"ר'קפם" לספל ",רשע' ק" נקער " לר"
לקנם"לפשדר ""שסרלם"שזש"'לק"' נש"אפפ" "גם"נליפ"ש' נש"
רלקח "ש"זרב".נלר" "רקער "לקנם"לשדר ""שסרלם"שזש"'לק"
' נש"לידפר"רלקח פר"[ א"ננרשרק" ס'"שע' ק""חפפ' "' נש"
'נלרשר" רקפלר" לקח " ש"זרב" 'ספדב"  "-לנס " ר'" ש קררדפם" "-
קנפלש" חרר'ש" ננפ" לחפפ'" ד פד " ' נש" רר'ח" סל" "ש" רקנל]",
ר"ל'נ" "צר " ש' נש" פר" 'נ' " גנ " קפער ק ".רנב" שרק" לשנפק"
'"קפ פ"'מא"צנ".נשדשדש"רקפדר""' ך"לידפר"רלקח פר"נקפלר"גזלפ".
רפר"לנאנא"נב"גם""לררב"ש ק'מנ"שדמל"(ק,פט)"ג'פ"' נש"סל""קנל"
קפער  ",נשרקפל" רקער " לפשדר " 'לק" ' נש" לנך" פר" ל' ך" סלפר"
חפלש"רערף.
ואזיל ש"קפ פ"לרפט ר"זר"'' נר " (לש)"ר"נרפא""נ' פר"רגם"
'עיא"' נש"לקח פר"פר"לשח"פ "רל' ך",רשפפדר"נרפט ר"
רגם" '' נש" רלקח פש" קפנק" גנ " קפער  ".רנב" "רנח" "ש מר"
'נ"קפ" ש"ר'ק" לספל ",רנ '" רשקרדב" "' ך" גם" לקח פר"  "-ש פ"
רשרק" 'גנ " קפער ק[ ".ר"ש" רקפדר" "רצפק ",רנב" קח פם" קפדם"
"רצפקפם" קר ר" ".ידפ" רקפב" רם" א'פסר " קנפלש ".נ"ר" רנ '"
'חזרמק"נ"קפ"נ,טז].
והשתא ,נרם"ר'פק דר"'' נש"רלידפש"ר' נ "ברשנלב"שפק"
' נש"נללפ "ר אדרש"סל"ששדקש""שסרלם"שזש",נ"ר"
נב"ער' " מפ"'' נ "ב'ר ק"דירר ב"רקפב"'ש"שזנ ""קנל"נלל",
רסדפדש"' נש"סל"נללר "' פק "שסרלם"ר"לרקר"שדפ ב"לשחפר "'ר"
"פ

צסמא"קם"נב""נרס"לק" אדר"' נש"נללפ "נגרב"ב'ר ק"דירר ב"ל"פ"ר"עריא"קפזר"' נש"רלקח פש"צ פך"
ל' ך",נר"פק"נברשנלב"ר אדר"ננפ"לצק ""פנפ""ספלש.
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ר

דיר"נל"חפ[".רנש' נש"רלפ"נ"ק' שם"ק'פדר"ל'קפ"סרלם",רספא ש"
ברפא ק"'רם"שב"קב"סרלםב""-רפנפ ר"ר"רל""פ"רק" "רשפש"שסרלם"
שם"קרנלפם".רננ' פ"ש"נ ר":י חר"רק" ר"' רך"רקנלדר""רלר".
רשפק" ש' נש" ש"חרפ' " "ע' ק ",ש' נש" שנללפ " נלשב" שק ץ"
ר"לרקש"רש פ"שנל"דשפש"'נ' ר",רלק"ש' נש"ש"ערפפ" "סל"ש"זרב"
רשפק""צרש""פרחנ ""ש ר ש"רלק""ע' ק].
וזהו 'קר "נ' פ"ש מפ"ר' נש"זר"בקפדש"חרר'שב"נלר" "קפדש"' נש"
י טפ " סל" ש"קנל" קלק" ' נש" נללפ  ".רניפ" רנ 'ר"
ש"י רפם" (סב"ררמ "ש ר'מק"חמק"א"ט" נג;"ררמ "ש נ'מז"חמ'" רט)
רלנב"רדר"סלפש"ברל'ערף"רלק"נלרםב" (לז"-").נלר" "קפב"'ש"שזנ "
שנ' "רדשדש"""דר",קר"קפב"'ש"נ' "חפנרר"רל"נלרם" א""' ך"סל"
נללר "שנ' פם"רלק"ד פחנש"לשם"' נש"קח [".רלנס "שג מק"
' נש" זר" ד אדש" סל" נל" ש"פדפם" 'רל'" "קרח " פר  ".סב" 'שג מק"
קרמח" ח" עאפמט" ר'שגשר פר" לפ ררל"פ" ר,נ] ".רסל" נב" ק" " ש מפ"
רקם" קפדר" קרנל" נזפ " רקפב" לש" חרפ'ר " קנפלש ",קפב" 'ש" אד "
' נש" י טפ " א" ' נש" סל" ששדקש" "שסרלם ",רשפק" ' נ " ב'ר ק"
דירר ב" רד אדש" סל" נך ",שלנך" קיפלר" 'נ' " ר אדר" לר" ' נש"
"ערפ" ",נל"רלק"קנל"""דר"נרפסר "ש"חפפ'"קר ש"' נש",צ פך"
ל' ך" סנמי" סל" נך" רדשדש" "ב" שסרלם" שזש" "ררם" גנ " שקפער ",

'נר"ש" ""ר" לרפט " 'דר" פרדש" לג'פ" ' נש" רלידפש ",נ'יחר "
"נזפ ""' ך"ברשנלב"סל"נל"נ' [".רקיר "לשרעפף"שטס"ש"נלנך"
א פ" לפש" ברלק" נלרםב ",רש"קנל" סצ"ר" קפדר" "טספב" קח פר" ' נש"
נלל ",רש פ" חפר'" ' נש" סל" ש"קנל" ש"ערפם" קפדר" קלק" 'ר'ס "
ש"פדפם" ר'רפסר " קנפלש" חרר'ש ",קלק" רשקנם" חפפ'" ל' ך" סל"
פק
שדק ר""ב"שסרלם].
ואם נב""ר'דפם"נ' פ"ש מפ"('נף""ט"):לשח"פ "רל' ך"' נש"קח רדש"
סל"ר פפ "נזפ ",רע' "רקפב"קר" פם"עיא"' נר "לשאל"
'' נר "שדשדפב",קף"לק"'' נש"רלקח פש".רקזפל"לרפט ר"('נף"פ')
ר'"ארם"שעיא"קער "לפשדר "'לק"' נש",רנרפט ר"('נף"לט").רגם"
'' נש"רלקח פש"רפפנ "ע' ק"זר"נקער "לפשדר "'לק"' נש",רסל"
נב""עיא""' ך"לקח פש",ננפ"רלק" שק"שדק ר"'לק"' נש.

פק" רר"ק"פמל"ליפמז"'ירט"נ' פ"ש "'מם"ש"ר'קפם"לספל"ג'פ"שנדפע""ראפב"ל רך"יפר"נ'רלס"ר"' ך"
סלפשם"'ערף",רשענ" " ר'"ש"י רפם"נשפפדר"' נ "ב'ר ק"דירר ב".רקפב""ר'ב""ש"'ק"לשר"פסדר"
'זש".קך"פמל"רנ' "גנרל"שר"פסדר",רנרלק"'פ ך"לידפש""' ך"לקח פש"ב'ר ק"דירר ב"קף"'יחר "
"נרפסר ",רשפפדר""ררם"שע' ק"נקער "לפשדר "'לק"' נש".רער' "נסנמי"' נש"קח "'ספ"ל' ך""נח"
ע' ק"זר".רששפק"נק" פדב"('' נר "דק'").רנח"רלק"'פ ך"ננפרב"נקפנחפ"קפנחפ"רלק"פ' ך"לקח ""נב",
"פפ פ" א"'דפנרב"רפ' ך"' נש"רלידפש"לקח ""נב"'דרעף"סל"' נש"לקח פש"(רננפרא"לררב"ש "'מם"
נ"',ריפ רש"לר"רסש"זר"'עסרנש"ג"ר ש"ר"' ך"לקח פש)"רסמז"ק" פדב"נקפנחפ"נפרב"רנ' "ד חפפ'"
'' נש" רלקח " ש"זרב ",ק'ל" לסדפב" חפר'" ' נש" רלקח פש" פמל" נלסרלם" חפפ'" ל' ך" קיפלר" 'יחר "
"נרפסר .
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